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 یتعالباسمه

  )ی اول و دومتوسطه دوره(م مریخ نورد هایباتمسابقه ر 
  

  

 ن مسابقه:یا یهدف از برگزار  )١
 یهاطیو ... در مح ، کاوشی، منونه بردار یرسجستجو و بر  ،مریخ نورد هایکاوشگر نظیر ربات یهاباتر هدف از ساخت 

  .باشدیها مبدون به خطر انداخنت جان انسان یا دور از دسرتس هناشناخت

 

 :میساختار ت )٢
  .میهر ت یبات به ازاک ر ی م؛یت ینفر به عنوان اعضا ٢ یال ١

 

 :یروش برگزار  )٣
ا حیات را پیدی ها، مناطق خاکی، سنگالخ و سطوح شیبدار جسمی به عنوان بستهدر این مسابقه ربات با عبور از ناهمواری

رقابت  نیکننده در ارشکت موزانآ دانشمناید. و به ابتدای مسیر مسابقه منتقل می گیردمیبا گریپر متحرک خود آن را  کرده

  .ندیاقدام منا ریز یهاییت و توانابا مشخصا یباتت به ساخت ر بنس دیبا

  مرتیسانت ٤٠درجه با عرض  ٣٠ه یزاو حداکرث ب بایش ازو پایین آمدن رفنت باال  ییتوانا •

 مرتیسانت ٤اکرث عمق آب گرفته با حد یعبور از منطقه ییتوانا •

 مرتیسانت ٣ حداکرث با اختالف ارتفاع ناهمواری یعبور از منطقه ییناتوا •

 مرتیسانت ٣با اختالف ارتفاع حداکرث  یسنگالخ یعبور از منطقه ییتوانا •

 مرتسانتی ۳توانایی عبور از منطقه چوبی با اختالف ارتفاع حداکرث  •

 شنت گیریپر با توانایی گرفنت مکعب و بلند کردن آندا •

ند. یمنایش مشاهده میمنا یق صفحهیربات و از طر یم نصب شده بر رو یسین بیر مسابقه را توسط دوربیآموزان مسدانش

ن و یهت مترشود جیه میها توصمیبه ت یرد ولیگیکننده قرار مرشکت یهامیار تیم توسط برگزارکنندگان در اختیسین بیدورب

  ند.یش از مسابقات اقدام منایآن پ یهیرشکت در رقابت نسبت به ته یشرت برایب یآمادگ

  

  ن مسابقه:یقوان )٤
 د.یمنا یر مسابقه را طیمس یر یبار جهت رکوردگتواند دو یهر ربات م -١

 باشند. KAI-ROBOTد از قطعات یبات الزاماً باقطعات استفاده شده در ساخت ر  یهیکل -٢

مجاز  باتر ) کای Servo Motorهای (و رسو موتور DC-108 ،DC-48های استفاده از موتورفقط در ساخت ربات  -٣

 باشد.می

 باشد. RC3حتامً باید از نوع این ریموت کنرتل باشد و عهده تیم رشکت کننده میتهیه ریموت کنرتل برای رقابت بر  -٤
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 ٦نباید از آن و دو جا باطری استفاده کند و ولتاژ  RC3تواند از حداکرث یک ریموت کنرتل در این رقابت هر تیم می -٥

 باشد.ها مجاز منیولت تجاوز مناید، همچنین رسی کردن جا باطری

ولت باشد. (استفاده از  ١٫٥با حداکرث ولتاژ AA بایست از نوع قلمی مسابقه می نیا استفاده شده در یهایباطر  -٦

 ن بالمانع است.)یو آلکاال یشارژ  یهایباطر 

ی که در این در صورت .تقه زمان در نظر گرفته شده اسیدق ١پشت خط رشوع  دادن آنکردن ربات و قرار  آماده یبرا -٧

 ۱۰هر  یبه ازا دقیقه ١این طول در و  شودفرصت داده می تیمی دیگر به دقیقه ١ حداکرثمدت ربات آماده نشد 

 رکورد جاری تیم حذف خواهد گردید. و پس از امتام این زمان به ربات داده خواهد شد یاز منفیامت ۲ه یثان

در  سازه خود تعبیه کنند ربین بر رویمرت جهت نصب دو سانتی ٧*٧بایست مکانی مناسب با ابعاد حداقل تیم ها می -٨

 باشد.بات، بر عهده تیم رشکت کننده مینه عواقب پیش آمده از جمله حذف ر صورت هر گو این غیر 

 یکی از اعضای ،بیافتد، زمان متوقف شدهیا و  ودی دوربین نصب شده از ربات جدا شدر حین رقابت اگر به هر دلیل -٩

یکی از اعضای ریموت کنرتل از روی ربات جدا شود جا باطری یا ر دوربین را روی سازه نصب می مناید. اما اگ گروه

 در هر دو مورد اجازه داور الزامیست. آن را روی ربات نصب میکند. ،بدون نگه داشنت زمانگروه 

بایست حداقل نیمی از امتیاز مسابقه را کسب مناید تا به آن جایزه تعلق گیرد و در این رقابت تیم رشکت کننده می -١٠

 خواهد شد. ءد فقط به تیم اول جایزه اهدانتیم باش ٦رشکت کننده کمرت از های همچنین اگر تیم

  

  ن مسابقه:یزم )٥
 گردد.یکنندگان اعالم منن قبل از رقابت به رشکتیق زمیدق ین رقابت، نقشهیخاص ا یهایژگیبا توجه به و -١

 باشد.مرت میسانتی ٧*٧*٧بسته حیات یک مکعب با ابعاد  -٢

  باشد.گرم می ٥٠حداکرث وزن بسته حیات  -٣

 

 :یدهازینحوه امت )٦
 باشد.یقه میدق ٣کل زمان مسابقه  -١

از به ربات داده یاز) به عنوان امتیامت ۱ه یامنده (بر حسب هر ثانیان مدت زمان باقیدن ربات به خط پایپس از رس -٢

 خواهد شد.

 همراه خواهد داشت.ربات به  یاز را برایامت  ۳۰بدار یباال رفنت از سطح ش -٣

  امتیاز را برای ربات به همراه خواهد داشت. ۱۰پایین آمدن از بزرگرتین سطح شیبدار  -٤

 همراه خواهد داشت.ربات به  یاز را برایامت  ٢٥آب گرفته  یعبور از منطقه -٥

 همراه خواهد داشت. ربات به یاز را برایامت  ٣٠ یسنگالخ یعبور از منطقه -٦

 همراه خواهد داشت. ربات به یاز را برایامت  ٣٥ناهمواری  یمنطقهعبور از  -٧

 امتیاز را برای ربات به همراه خواهد داشت. ۳۰ی چوبی عبور از منطقه -٨

بات ر هر  د.یمنایم کسبیاز منفیامت ٧٥مرحله بعد قرار گرفته  ید در ابتدایک مرحله عبور منایاگر ربات نتواند از  -٩

 ار دارد.یدر اخت یر یهر رکوردگ یدر ط را ن فرصتیتنها دو بار ا

 د.یمنایاز کسب میامت ١٥٠ر مسابقه برساند یمس به انتهایرا  بسته حیات که بتواند یمیت -١٠
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هر گونه متاس و دست زدن به ربات به منظور تعمیر در جریان مسابقه منجر به حذف قوانین مسابقه،  ٩به جز بند  -١١

 رکورد جاری تیم خواهد شد.

  .دآورنبه دست می ن برتر رایب عناوید به ترتیاز را کسب مناین امتیشرتیکه ربات آنان ب هاییتیمت یدر نها -١٢

  

ت هرگونه یک هفته قبل از روز مسابقات به روز شوند. مسئولیات مسابقات ممکن است تا یط و جزئیقوانین، رشا
 د.یمراجعه فرمائ www.pishrobot.comت یبه سا شرتیاطالع ب یبرا ها خواهد بود.مید برعهده تین جدیاز قوان یاطالعیب


